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Abstrakt 

     Tématem závěrečné práce jsou životní osudy mého pradědečka Františka Ondráka. Zažil 

nejtěžší chvíle moderní historie lidstva: narodil se ke konci první světové války, jeho mládí 

ovlivnila druhá světová válka a valnou část svého života prožil v komunismu. Každé 

z jmenovaných období nějakým způsobem poznamenalo jeho život. Největší potíže mu však 

nastaly, když se stal politickým vězněm komunistického režimu. Prošel několika věznicemi a po 

dobu osmi let pracoval v uranových dolech a byl vězněn v komunistických pracovních táborech. 

Následně byl při amnestii podmínečně propuštěn, jako zázrakem zcela zdráv, domů. Tam ho však 

čekaly další nesnáze. Syna viděl naposledy, když mu bylo pět let, při jeho návratu to byl již 

třináctiletý mladík. Ženu Anežku našel unavenou prací a strachem o něj. Nakonec se mu podařilo 

situaci vyřešit. Rehabilitace se však dočkal až v roce 1990. Po pěti letech podlehl nemoci, kterou 

zřejmě zavinil dlouhý pobyt v tvrdých vězeňských podmínkách. Zemřel 2. června 1995.  

 

 

 

 

Zusammenfassung 

     Als das Thema meiner Schlussarbeit habe ich die Geschichte meines Urgrossvaters František 

Ondrák gewählt. Er war der Grossvater meiner Mutter. Ich erzähle von dem Leben eines 

gewöhnlichen Menschen, der aber ungewöhnliche und schwierige Sachen erlebte. 

     František Ondrák wurde am Ende des ersten Weltkrieges geboren. Er stammte aus sehr 

schlechten Verhältnissen. Während des zweiten Weltkrieges musste er in Dresden in einer Fabrik 

arbeiten. Am Ende des Krieges verlor er fast sein Leben. Dann hat re seine Familie gegründet. 

Aber er war nicht lange glücklich.  |Damals kam die Diktatur der Kommunisten. Unter besonderen 

Umständen wurde er verhaftet und er hat 8 Jahre im Gefängnis verbracht. Diese Tatsache hat nicht 

nur den Schicksal des Urgrossvaters, sondern auch das Leben seiner ganzen Familie beeinflusst.Bis 

zum Jahr 1990 hat František auf die Rehabilitation gewartet. Am 2. Juni 1993 ist er aber gestorben. 
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ÚVOD 

Jako téma závěrečné práce jsem si vybrala příběh mého pradědečka Františka Ondráka, který se již 

po tři generace vypráví v naší rodině. Život tohoto muže je dokonalou ukázkou toho, jak pouhá 

náhoda dokázala za nedemokratického režimu lidem téměř zničit život. Je však i výpovědí o veliké 

odvaze, statečnosti a nezlomnosti jednoho člověka či jedné rodiny. 

Myslím si, že nestačí tento příběh vyprávět jen v naší rodině. Chci, aby se o něm dozvěděli i ostatní 

lidé, jinak by se na něj nejspíš zapomnělo. Přála bych si, aby se lidé díky mé práci ponaučili 

z historie a aby si uvědomili, že bezpráví nelze přehlížet.  

Hlavním cílem mé práce je seznámit čtenáře s pohnutými osudy mých předků a omluvit se dědovi i 

pradědečkovi za ty, kteří jim ubližovali. 
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1 Od prvního nádechu k poslednímu výdechu 

František Ondrák se narodil 9. ledna 1918. V rodném listě měl napsáno, že je občanem Rakousko-

Uherské monarchie. Na svět přišel v době, kdy zuřily poslední měsíce první světové války. Dětství 

prožil během tzv. První republiky, nového Československého státu, což bylo období mezi 

nejhoršími válkami lidstva. Jedná se o dobu mezi roky 1918 a 1938. První republika skončila právě 

v tomto roce proto, že byla podepsána Mnichovská dohoda, což je dokument, který zbavil 

Československou republiku značné části území, nazývané Sudety. Podepsal ji mimo jiné i Adolf 

Hitler, kterému Sudety připadly. Dalším krokem jeho hrozivého plánu bylo ze zbytku 

Československa vytvořit v roce 1939 Protektorát Čechy a Morava. V tomto roce se naplno 

rozpoutala druhá světová válka. Na jaře 1945 skončilo utrpení mnoha lidí v Evropě, jelikož 

skončila nejhorší a nejničivější válka v dějinách lidstva. Následovaly chvíle svobody a štěstí, a to i 

pro Františka Ondráka, který nalezl celoživotní družku v Anežce rozené Pražákové. Brzy na to 

přišel na svět jejich zdravý syn. Avšak 31. května roku 1952 byl František Ondrák zatčen a 12. 

listopadu 1952 byl odsouzen k deseti letům nejtěžšího vězení a po výkonu trestu ještě na dalších 

deset let byl zbaven všech občanských práv. Podmínečně byl propuštěn při amnestii 11. května 

1960. Až 17. září 1990 krajský soud úplně zrušil rozsudek a Františka plně rehabilitoval. František 

však již neměl mnoho času si svobodu užít. Zemřel totiž 2. června 1995 na nemoc zapříčiněnou 

nejspíše dlouholetým vězněním. 

2 Nedemokratické režimy, které zažil Fr. Ondrák 

František Ondrák prošel několika nedemokratickými režimy, které značně změnily život jemu i 

mnoha dalším lidem. Od konce 30. let do roku 1945 to byla nacistická ideologie. Po tříleté 

přestávce ovládl život v Československu na dlouhých čtyřicet let komunismus. 

 

2.1 Komunismus 

Slovo komunismus pochází z latinského slova communis, což znamená společný, obecný. 

Komunismus je nedemokratický režim, který se za každou cenu snažil dosáhnout 

neuskutečnitelných představ. Jádrem celé ideologie komunismu je, že lze v reálném životě 

uspořádat společnost tak, aby si všichni byli rovni a aby neexistovalo soukromé výrobní vlastnictví. 

Podle komunistické ideologie mělo být všechno všech a odměny v podobě peněz nebo jídla se 

měly rozdělovat za zásluhy.  
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Tyto myšlenky však přerostly v obrovskou mašinérii, která semlela každého, kdo se nějakým 

způsobem odlišoval, hájil své názory či pouze s něčím nesouhlasil. Tresty nebyly pouze ve formě 

ztráty zaměstnání, zákazu studia, ale odpůrci byli často na dlouhá léta vězněni a řada z nich přišla o 

život. 

2.2 Nacismus 

Nacismus vycházel taktéž z vlastní ideologie, která byla založena na přesvědčení o výjimečnosti 

vlastního národa. Často pak docházelo k izolovanosti, nedůvěře, nepřátelství k jiným národům a k 

rasismu. Na rozdíl od komunismu se snažil rozčlenit společnost na vrchní a spodní vrstvu. Usiloval 

o pročištění společnosti od podřadných ras a o vytvoření árijské rasy. Zároveň odmítal demokracii 

a likvidoval lidská práva. 

2.3 Rodinný vztah Františka Ondráka k mé osobě 

František Ondrák si vzal Anežku, rozenou Pražákovou. Krátce po svatbě se jim narodil syn 

František Ondrák. Ten si vzal Irenu, rozenou Štorkovou. Spolu měli tři děti. Sourozence 

pojmenovali František, Irena a Veronika. Veronika si vzala Martina Křepelku a spolu mají také tři 

děti: Karolínu, Magdalénu a Amálii. Z toho tedy vyplývá, že František Ondrák je můj pradědeček 

z maminčiny strany. 

3 Život Františka Ondráka 

František Ondrák neměl lehký život. Jen část svého života byl skutečně svobodný. Nit jeho života 

se táhla mezi lety 1918 a 1995, čítala tedy 77 let. Z toho celých pět let strávil na nucených pracích 

v Německu v Drážďanech a po útěku se ještě necelé tři měsíce schovával. Od roku 1952 až do roku 

1960 byl zavřený v komunistických věznicích a pracovních táborech, což činí dalších osm let 

nesvobody. Po propuštění nebyl celých deset let považován za plnohodnotného člověka a občana a 

ani následující léta až do roku 1990 nelze považovat za svobodná. Celkem tedy ztratil 43 let a tři 

měsíce svého života zcela zbytečně. Úplně svobodný se cítil pouze 34 let. 

3.1 Mládí 

3.1.1 Dětství 

František Ondrák se narodil 9. ledna 1918 v posledních měsících první světové války v malé 

vesničce Lesáky, která leží nedaleko známé hory Blaník. Pocházel z velmi chudých poměrů. Jeho 

otec Josef Ondrák, narozený roku 1857, vlastnil pouze jeden malý domek bez jakýchkoliv polností 
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nebo jiného majetku. Jeho otci se proto říkalo domkář. Ani jeho matka nepocházela z bohatších 

poměrů. Marie rozená Klenotová, byla dcerou rolníka. 

Nejprve František Ondrák vychodil základní školu a pak měšťanku v Načeradci. Škola ho však 

zřejmě nebavila a také často chyběl, protože po smrti svého otce, který zemřel, když byly 

Františkovi 4 roky, pomáhal své matce s vyděláváním peněz. Na studia nebylo tedy ani pomyšlení, 

a proto se v Praze vyučil lakýrníkem a písmomalířem.  Až do začátku války zde žil a pracoval. 

3.1.2 Druhá světová válka 

Po zahájení války potřebovali Němci co nejvíce pracovních sil, které by zaručily stálý přísun 

funkčních strojů, zbraní, oděvů atd. Je tedy jasné, že si pro nepřetržitou tovární velkovýrobu 

vybrali lidi mladé, zdravé a silné v určitém věkovém rozmezí. Na nucené práce se museli dostavit 

všichni v dané věkové kategorii. Fungovalo to prakticky tak, že vám přišla z pracovního úřadu, 

který byl řízen Němci, výzva, abyste se dostavil k přidělení na práci. Nejprve musel člověk 

navštívit lékaře, který ho vyšetřil a určil, zda je dotyčný schopen vykonávat fyzicky i psychicky 

náročná zaměstnání. Bylo naprosto nemyslitelné, aby se člověk na výzvu nedostavil. V takovém 

případě na sebe dlouho nenechal čekat tvrdý trest. Přesto se lidé snažili nuceným pracím vyhnout. 

Předstírali choroby, oslovovali známé lékaře apod. Uniknout se nepodařilo téměř nikomu a mezi ně 

patřil i František Ondrák.  

Pradědeček byl záhy po začátku války „nasazen“ na nucené práce do zbrojařské továrny 

v Drážďanech v Německu. Ačkoliv nevěděl, co ho čeká, a zda se vůbec jednou vrátí domů, odjel 

téměř bez rozloučení s řadou dalších mladých lidí do Německa. Přestože to byla doba nesvobody, 

tvrdé práce, která vyplňovala 12-16 hodin denně, nevzpomínal na toto období pradědeček ve zlém. 

Vytvořil si pevná přátelství, a i v dobrém vzpomínal na německou rodinu, u které byl ubytován. 

Byli to obyčejní, ale slušní lidé, kteří se k němu po celou dobu chovali pěkně a rozhodně v něm 

nespatřovali nepřítele. 

Pět let tedy strávil v Drážďanech až do 15. února 1945, kdy začaly americké a britské letouny 

bombardovat toto průmyslové centrum. Na město bylo shozeno celkem 3 900 tun bomb a počet 

obětí se vyšplhal až ke 250 000. Nelze se tedy divit, že Drážďany byly až na výjimky srovnány se 

zemí.  Němci se nestihli ani bránit. Při začátku útoku se František Ondrák nacházel v jedné 

z výrobních hal. Nad hlavou mu proletěly stovky letadel, bombardérů, které bez přestání chrlily 

bomby, jednu za druhou. František se dal samozřejmě na útěk, stejně jako další stovky lidí. Ke vší 

smůle se zrovna nacházeli v samém ohnisku bombardování. Kolem vybuchovala jedna bomba za 

druhou a umírali lidé. František prchal se skupinkou dělníků a dělnic, která se rychle zmenšovala. 
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Nakonec zbyli jen tři muži. On a dva lidé také z Československa. Zřejmě to byli jediní tři lidé, kteří 

se z jejich haly zachránili. 

Společně prchali ke hranicím Československa. Pradědeček si prý přesně pamatoval, jak stál na 

hranicích své vlasti, v noci a díval se směrem do Německa a viděl, jak Drážďany hoří. I když se 

nacházel mnoho kilometrů od nich, jasně viděl rudou záři. To bylo 6,5 kilometrů čtverečných 

města v plamenech. Následoval přechod přes hranice, který se obešel bez jakýchkoliv komplikací. 

Dále museli pokračovat přes Sudety. Neustále se skrývali, jinak by byli zastřeleni za útěk 

z nucených prací. Aby nebyli tak nápadní, rozdělili se a František pokračoval sám. Chtěl se dostat 

až domů a tam se skrýt. Byl již zesláblý několikadenním pochodem, a proto nastoupil do vlaku. 

Neměl však peníze, lístek ani osobní doklady. Byla to velmi nebezpečná situace. Opět však natrefil 

na dobrého člověka, byla to německá žena ze Sudet. Ukryla pradědečka před kontrolou pod své 

široké sukně. Téměř bez úhony se dostal ke své rodině. Skrývat se musel až do konce války, necelé 

tři měsíce. Jeho dva společníci už zřejmě takové štěstí neměli. Po nich se „slehla zem“. 

Paradoxem je, že v této době, kdy pradědeček nedočkavě čekal na konec války a na vytouženou 

svobodu, stavěli němečtí váleční zajatci tábor-poměrně přesnou kopii nacistického koncentračního 

tábora, ve kterém měl jednou František Ondrák prožít svá „nejlepší léta“. 

3.2 Dospělost 

3.2.1 Po válce 

Teprve po válce se mohl „nadechnout čistého vzduchu“. Jediné, co mu v tom bránilo, byla 

skutečnost, že neměl své osobní doklady, a tudíž nemohl prokázat svůj slovanský původ. Celou 

válku žil v Drážďanech, a tak mu hrozilo, že ho odsunou zpět do Německa. Během války přišel o 

doklady, a tedy i o identitu. Nakonec ji však získal zpět a mohl ve své rodné zemi zůstat.  

Krátce po válce absolvoval základní vojenskou službu a po jejím ukončení se v Praze zamiloval do 

Anežky Pražákové, se kterou se na konci roku 1946 oženil. Odstěhovali se do Litvínova, kde si 

František otevřel lakýrnictví. Jenže po válce nikdo neměl zájem o kvalitní skříně a stoly. Všichni se 

hlavně starali o jídlo. Další problém byl, že nebylo možné sehnat lakýrnické barvy a potřeby, 

protože se za války samozřejmě nevyrábělo nic, co nebylo pro přežití potřebné. Pradědeček tedy 

neměl zákazníky ani pracovní pomůcky, dalo by se tedy říct, že opravdu začínal od nuly. František 

prý po válce vlastnil jen bedýnku o rozměrech zhruba 20 x 30 centimetrů, ve které byly štětce ještě 

z doby, kdy byl v učení a koupil si je jako pomůcky k výuce. Nakonec se mu podařilo najít 

člověka, který barvy prodával, jenže bydlel moc daleko, takže přeprava barev přes celou republiku 

byla příliš nákladná. Vzápětí se objevil další muž, který také prodával barvy a bydlel blíž. František 
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u něj barvy koupil za poslední peníze a nezbývalo nic jiného než věřit, že se najde nějaký zákazník, 

který by znamenal pro něho a jeho ženu záchranu před chudobou. Nakonec se někdo takový 

objevil. Františkovy začátky byly těžké a pracovával prý až do noci a maximálně precizně, aby 

neodradil těch pár zákazníků, kteří pro něj znamenali záchranu. Jenže lidem se začala perfektně 

odvedená práce zamlouvat a František dostával čím dál tím více zakázek. Dokonce dostal i zakázku 

na úpravu nábytku pro celou školu. František se rychle zmáhal, přibývalo práce, ale i starostí. Proto 

si najal pomocníky a měl také učně. Již tři roky po započetí podnikání si vydělal na nové auto, 

které mu výrazně pomohlo při přepravě nábytku a mohl také přijímat zakázky z větší dálky. 

František svou poctivou a dobře odvedenou prací získal nejen dobré jméno, ale i pěkný majetek. 

Ani jeho žena nezahálela. Během války absolvovala se svou sestrou Ludmilou zdravotnický kurz a 

praxi získala při ošetřování zraněných vojáků. Tyto schopnosti uplatnila po válce v nemocnici, kde 

pracovala jako zdravotní sestra. Vydělávala tedy i ona. 

A právě tato chvíle byla vhodná pro založení rodiny. Anežce a Františkovi se v červenci roku 1947 

narodil syn František Ondrák.   

Radostné události a štěstí mladé rodiny Ondrákových však zastínily politické události roku 1948. 

Ze svobodné republiky se během krátké doby stala komunistická diktatura, vyznačující se řadou 

nových idejí. Jednou z mnoha, kterou chtěli komunisté realizovat, byla myšlenka společného 

vlastnictví. Nelze se tedy divit tomu, že komunistům vadil Františkův nemalý majetek. Brzy ho 

navštívil muž, který mu nabízel, aby vstoupil do komunálních služeb, což znamenalo, že by vlastně 

svůj majetek předal komunistům. František vtíravého muže poměrně tvrdě odmítl se slovy: „Proč 

bych měl svůj majetek někomu dát? Nabyl jsem ho poctivě a práce se mi daří. Nemám tedy 

nejmenší důvod se o něj s někým dělit. Pomoct nepotřebuji a vám taky nepomůžu…“  

Jeho majetek však byl tak veliký, že za ním podobní lidé chodili velmi často, ale František je vždy 

odmítl se stejnými slovy. Chápal totiž, že komunisté potřebují získat veškerý osobní majetek lidí, 

aby s ním mohli nakládat, jak se jim zachce a také potřebují, aby pro ně ožebračení lidé pracovali. 

František však byl pevně rozhodnut se jim do rukou nevydat a nestát se tak loutkou, se kterou si 

každý může dělat, co chce. 

Od té chvíle komunisté zřejmě hledali nějakou záminku, aby mu mohli majetek zabavit. Jenže on 

ani jeho rodina, jim žádnou příležitost neposkytli. 

Osud tomu však chtěl jinak. František měl sousedku, která za ním na začátku roku 1952 přiběhla a 

vyděšeně ho prosila o pomoc. František s ní odešel do jejího domu, kde se setkal se sousedčiným 

synem, který nelegálně přešel hranice z Německa a potřeboval se vrátit zpět. František, který za 

války utekl z německých Drážďan, mu poradil nejlepší cestu, kterou znal a vrátil se domů. 
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3.2.2 Osudný den 

Dne 31. května 1952 v poledne pracoval František ve své dílně, zatímco jeho pomocníci obědvali. 

František dostal velkou zakázku, a proto i čas jídla a odpočinku využil k práci a výjimečně nebyl se 

svými zaměstnanci. 

V tu chvíli vstoupili do dílny tři muži v kožených kabátech a oznámili mu, že s ním potřebují 

mluvit. I přesto, že byl špinavý od barev, nedovolili mu umýt si ruce a ani říci o odchodu své ženě. 

Zkrátka nesměl už s nikým promluvit. Tak, jak byl, v pracovních šatech se špinavýma rukama ho 

posadili do auta, nasadili mu pásku přes oči a odvezli ho neznámo kam. 

Nejprve ho vyšetřovali v Litvínově, po několika dnech ho převezli do vyšetřovací vazby v Mostě. 

Stále byl zavírán na samotku, takže neměl žádné informace. Brzy ho převezli do Prahy na Pankrác. 

Tam strávil několik měsíců a takřka každý den ho vyslýchali. Komunistický výslech znamenal 

spíše fyzické a psychické týrání s cílem dosáhnout mnohdy i nepravdivého přiznání. František se 

přiznal, že pomohl utéct synovi své sousedky, ale to komunistům nestačilo a výslechy pokračovaly 

dál. František snášel bolest statečně, avšak jeho psychický stav se rychle zhoršoval. Františka totiž 

trápila představa, co asi dělá jeho žena a pětiletý syn. 

Mezitím se Anežka pokoušela zjistit, co se s jejím mužem stalo.  Nikdo totiž jeho zatčení 

nepostřehl.  Už dva měsíce ho neviděla a netušila, kde právě je, a jestli je v pořádku. Byla však 

statečná a dál vedla lakýrnictví a v lásce vychovávala svého syna. 

Zlomový den nastal 12. listopadu 1952, kdy soud rozhodl, že bude František odsouzen za 

velezradu. Několik dní před konáním soudu se za Anežkou dostavil jeden z mužů, který Františka 

odvedl, a snažil se ji přesvědčit, že její muž utekl přes hranice do Německa. Ačkoliv Anežce 

předkládal různé důkazy, neuvěřila tomu. Právě naopak začala mezi lidmi šířit zprávy, že jí 

komunisti lžou atd. To mezi lidmi zvedlo vlnu pobouření a chtěli vědět, co s Františkem doopravdy 

je. Soud musel tedy změnit trest, aby lidi uklidnil. Kdyby totiž uvěřila tomu, že uprchl přes hranice, 

nikomu by nebylo divné, že zmizel a komunisté by ho mohli pohodlně odstranit. Za velezradu se 

v 50. letech dával i trest smrti. Anežka tedy, aniž by to věděla, zachránila svému muži život hlavně 

díky tomu, že ho znala jako velkého vlastence a byla si jistá, že by ji a malého synka nikdy 

nenechal samotné a v nesnázích. 

Upravený rozsudek však nebyl zrovna mírný. František byl odsouzen k deseti letům vězení a 

dalším deseti letům odnětí občanských práv. Pokud by tedy vězení přežil, i tak by nebyl brán za 

právoplatného občana.  Kdokoliv by ho mohl beztrestně napadat, nesměl volit a neměl ani další 

občanská práva. 
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Ihned po vynesení rozsudku byl proveden soupis veškerého majetku Františka. Součástí rozsudku 

byl totiž také trest propadnutí celého jmění. Státní bezpečnost se hlavně zajímala o natěračský 

materiál, barvy, ředidla atd. Zabavili samozřejmě dům, dílnu, pozemky. V neposlední řadě však 

mysleli i na osobní majetek. Můj dědeček si tento okamžik vybavuje. Vzpomíná, jak k nim do bytu 

vtrhli muži v dlouhých kabátech a sebrali jim naprosto všechno. Nerozlišovali, zda se jednalo o 

věci jeho otce či někoho jiného. Během chvilky tak přišel o své ponožky, spodní prádlo, hračky a 

skládačky, zabavili jim i všechen nábytek, nádobí, prostě vše. Komunisté konečně získali to, oč tak 

dlouho usilovali. 

Z docela zámožné rodiny se během čtyř hodin propadli Ondrákovi na úroveň bezdomovců. Anežka 

si s malým Františkem směli ponechat pouze osobní doklady a to, co měli na sobě. Neměli ani 

peníze na vlak, aby se dopravili za příbuznými. Lidé je přehlíželi, protože se báli, aby se jim 

komunisté nepomstili. 

Azyl našla Anežka u své sestry Ludmily, která se nebála své sestře a synovci pomoct. Pracovala 

v té době na faře, kde je u sebe ubytoval postarší kněz. A tak se Anežka se synem uchýlili do 

maličké vesničky Nebeská Rybná v Orlických horách. Po odsunu Němců byly tyto sudetské horské 

osady téměř liduprázdné. To mělo i své výhody. Jen pár lidí totiž vědělo, že jsou příbuznými 

trestance. Proto se jich nikdo nestranil, František měl kamarády, Anežka práci a komunistům 

se takřka ztratili z dohledu. Zmiňovaný kněz se malého Františka ujal, snažil se mu být oporou a 

nahradit mu otce. Díky němu prožil děda bezstarostné dětství. Hodný farář ho učil plavat, lyžovat, 

chytat motýly. Zkrátka ho vychoval a děda na něj vzpomíná spíše jako na otce než na cizího 

člověka. 

Přesto to neměla Anežka Ondráková a její syn lehké. Nejenže byli vytlačeni ze společnosti, Anežka 

měla dokonce oproti ostatním zdravotním sestrám snížený plat. Navíc vážně onemocněla a musela 

podstoupit operaci. Také se ozvalo její onemocnění z mládí. Když za války ošetřovala vojáky, 

píchla se o použitou jehlu a nakazila se žloutenkou. Tu přechodila a nevyléčená choroba ji trvale 

znepříjemňovala život. (Na následky tohoto onemocnění v roce 1989 zemřela.) Byla nucena opustit 

zaměstnání v nemocnici. Její povaha jí však nedovolovala dlouho sedět a truchlit. Anežka si 

v Rybné otevřela obchod se smíšeným zbožím a začala opět vydělávat. 

3.2.3 Léta ve vězení 

Mezitím byl František převezen do pražské věznice na Pankráci. Pradědeček tam pravděpodobně 

zažil období života, které ho nikdy nepřestalo v noci děsit. Častá tam byla šikana, přísné tresty, 

nemoci a hlad. Věznice na Pankráci patří mezi ty největší v České republice. Byla tak dobře 
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zajištěná, že z ní neměl šanci kdokoliv utéct. Mezi ostnatými ploty pobíhali hladoví psi, kteří 

roztrhali každého, kdo se pokusil o útěk. V této velké věznici se také popravovalo, a to oběšením. 

Ale i tady měl František štěstí, jelikož se zrovna hledal malíř vězeňských cel, a ředitel věznice si 

všiml, že nově příchozí František Ondrák je šikovný řemeslník vhodný pro tuto práci. František 

práci zřejmě s radostí přijal, jelikož tím získal jisté výhody a tím tedy i větší naději na přežití. Svou 

práci prováděl jako vždy svědomitě a pečlivě. Vedoucí věznice si ho rychle oblíbil a začal mu 

důvěřovat. Pověřoval ho různými úkoly, které František vždy splnil. Navíc se ve věznici choval 

slušně, takže nebyl často trestán. Ovšem čím víc ho měli zaměstnanci věznice rádi, tím více ho 

šikanovali jeho spoluvězni. František na tom byl po fyzické stránce docela dobře. Netrpěl žádnou 

nemocí ani nebyl zmlácen tak, aby to ohrozilo jeho život. Zato jeho psychika velmi trpěla. 

Františkovi se stýskalo po ženě, ostatní vězni ho nenáviděli, ale nejvíc jeho duševnímu stavu 

ubližovalo vytí psů. Na Pankráci se totiž v době totality popravovalo a v 50. letech to bylo dost 

často. Popravy se konaly nepravidelně. Vždy se počkalo, až se nastřádají vězni odsouzení k smrti, a 

pak je popravili hromadně. Pradědeček vyprávěl, že vždy noc před popravou to bylo k nevydržení. 

Nikdo neví jak, ale psi, co hlídali věznici, vycítili, že bude poprava a celou dobu až do svítání, kdy 

se popravovalo, žalostně vyli. A František věděl, že se další den bude popravovat. Nějakou dobu se 

to snažil snést, ale jeho duševní stav se zhoršil natolik, že sám požádal ředitele věznice, aby ho 

převelel do uranových dolů, že to tady nevydrží. Jeho „zaměstnavatel“ ho přemlouval, aby si to 

rozmyslel, jelikož bylo jasné jemu i Františkovi, že je to jistá smrt. Nakonec však viděl, že je tento 

trestanec neústupný a vyhověl mu. 

Od té chvíle se František pohyboval po pracovních táborech jako byly Horní Slavkov, Ležnice, 

Dvanáctka, Svatopluk a nejdéle pracoval v táboře Vojna u Příbrami. Jediný tábor, který se dodnes 

dochoval je tábor Vojna, kde je nyní vybudován skanzen komunistické totality. 

Pradědeček vyprávěl, že v táboře Vojna to vypadalo takto: Celý rozlehlý areál by obestavěn 

vysokými umělými zalesněnými kopci z podrcených cihel. Areál byl obehnán dvojitým ostnatým 

drátem s elektřinou. Nad vstupem dodnes visí cedule s nápisem „Prací ke svobodě“. Podobný nápis 

byl i u vstupu do německých koncentračních táborů. Před plotem stála „špačkárna“. To byl posed 

vyvýšený nad úroveň tábora, aby voják, který tam hlídal, viděl na celý tábor. Když se kdokoliv 

přiblížil k drátu, voják bez varování střílel. Toto kruté počínání mělo zabránit útěkům. To se dělo 

tak často, že to vězňům připomínalo hlídače vinic, kteří co chvíli postříleli hejno špačků, aby 

nepřišli o úrodu. Pradědeček si prý pamatoval na případ, kdy byl do Vojny zavřen jeden 

zasnoubený muž. Budoucí žena tohoto nevinného trestance se však líbila i jednomu vojákovi, který 

v táboře pracoval. Ten si vymyslel krutou lest. Když měl službu ve špačkárně, zavolal si toho 
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vězně, aby to vypadalo, že se trestanec snaží utéct. Když byl dotyčný dost blízko plotu, voják ho 

zastřelil. Od nadřízeného za to byl pochválen a později se s tou dívkou oženil. 

V centru tábora byly baráky, kde spali vězni. Samozřejmě se tam netopilo, takže každou zimu 

zemřely desítky vězňů. Byly to dřevěné prosté stavby zevnitř zcela holé. 

Opodál stála kuchyně. Každý pokrm byl jedinečnou „specialitou“. Pokaždé vězni narazili na jinou 

plíseň nebo jinou nemoc, kterou zkažené jídlo obsahovalo. Kuchyně dostávala tedy to, co 

v obchodech prošlo, shnilo nebo zplesnivělo, následně bylo posláno na hranice pro hlídací psy. Až 

to, co zvířata nesnědla, se seškrabalo do jedné nádoby, kterou následně odvezli do věznic. 

Myslelo se samozřejmě také na tresty. V rohu tábora stál betonový vstup do podzemí. Vedl do 

bunkru jen 140 centimetrů vysokého. Nedalo se tam ani stát, ale ani sedět. Trestanec, který něco 

provedl, byl připoután ke stropu, takže celé dny musel stát. Kdyby mu povolily svaly, řetězy by ho 

uškrtily. Do této tmy se zavíralo na dva týdny a vězni to tam museli vydržet jen o vodě a zbytcích 

po ostatních vězních. Sami, za zvuku kapající vody. Pradědeček měl párkrát službu, když takového 

vězně z bunkru vytahovali. Devadesát procent z nich bylo po dvou týdnech mrtvých a ten zbytek 

byl vyčerpán dlouhou dobou bez jídla a vody, bez světla a nikdo z nich už se nedokázal postavit na 

nohy, chodit, natož znovu pracovat, proto byli zastřeleni.  

Obyčejní dělníci, kteří se rozhodli pracovat v uranových dolech, měli vysoký plat a nejrůznější 

výhody. Moc takových jedinců však nebylo, jelikož je uran radioaktivní. V České republice je tento 

nerost velmi kvalitní, takže radioaktivní záření je ještě silnější, a při delším styku s ním přichází 

vážná onemocnění. Komunisté proto využívali levnou pracovní sílu, kterou byli vězni. Pro 

komunisty to bylo velmi výhodné, jelikož jim bylo jedno, jestli je vězeň zdravý nebo nemocný, 

mohl klidně umřít a jeho místo hned nahradil jiný. Navíc nemuseli vyplácet platy a jídla a pití 

spotřebovali vězni minimum. Vězni pracovali o 40 procent více než svobodný horník. Takže měl-li 

horník pracovní dobu včetně přestávek 12 hodin, vězeň pracoval nepřetržitě 17 hodin. Jídlo 

dostávali vězni večer po práci, takže jednou denně. Pít měli možnost zřejmě častěji. Následovalo 

plnění různých služeb, trestů a úkolů navíc. Pak až si vězni mohli jít lehnou. 

Vězni vytěžili celkem 107 tisíc tun nejkvalitnějšího uranu v Evropě, který byl všechen bezplatně 

převezen do Ruska. 

Zajatci pracovali s primitivními nástroji, nosili vězeňské „hadry“. Uranovými doly jich prošlo 250 

tisíc a mnoho jich tam zemřelo. A dědeček slovy „Nikdo z těch, kteří se podíleli na vraždění a 

nepravdivém svědectví nebo udávání nebyl dosud potrestán a připadá mi podivné, že pohrobci 

těchto lidí tvoří naše současné zákony, a dokonce se nám pokoušejí vládnout!“ nejlépe vyjádřil svůj 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

14 

nenávistný postoj ke komunismu. Pradědeček měl obrovské štěstí, stejně jak mnohokrát před tím, 

že věznění přežil. 

František Ondrák se celý život domníval, že tento případ byl uměle vytvořen hlavně proto, že 

komunistický režim chtěl získat jeho majetek a zlikvidovat Františkovo samostatné podnikání. 

Pradědeček se však nenechal zlákat. Komunisté mu stejně jako ostatním slibovali „hory doly“, 

dokonce mu za hodně peněz nabízeli, aby u soudu křivě svědčil proti nevinným lidem, ale on vše 

odmítal. 

Před soudem se prý choval jistě a hrdě, což jistě přispělo k tomu, že byl původně odsouzen k 

trestu smrti. Přiznal i, že je věřící a že se své víry nikdy nevzdá, což komunistům značně pomohlo 

při jeho obvinění, protože věřící lidi pronásledovali. 

Nikdy se však nepodařilo zjistit, jestli oné noci 31. května František opravdu mluvil s hledaným 

synem sousedky nebo s komunistickým agentem, který se za něj vydával. Moje rodina se však 

přiklání spíše k té druhé možnosti, protože si myslí, že v této záležitosti šlo opravdu jen o majetek, 

který se komunisti rozhodli získat za každou cenu. 

Mezitím malý synek Františka vyrostl. Ve škole mu to šlo a v deváté třídě měl samé jedničky. 

Nesměl však jít na gymnázium ani na střední školu s maturitou. Vyučil se tedy zámečníkem a po 

kratší dělnické praxi mu bylo umožněno vystudovat střední školu. 

Při velké amnestii roku 1960 se Anežka rozhodla znovu zabojovat. Odjela do Prahy, kde se dostala 

až do prezidentské kanceláře. Nikdo se s ní však nechtěl bavit, protože takových vězňů, jako byl 

František, v táborech zůstávaly tisícovky. Anežka se bez naděje vrátila domů. Netušila však, že 

přece jen někomu její prosby nebyly ukradené, a že právě onen člověk bojuje za propuštění jejího 

muže. 

O to větší bylo její překvapení, když se František Ondrák dne 11. května vrátil domů živ a zdráv. 

Dalo by se to spíše považovat za zázrak než za štěstí nebo náhodu. Po osmi letech se zase celá 

rodina setkala. To nejhorší už měli všichni za sebou. František však ještě nebyl svobodný, ale byl 

doma mezi svými. Brzy si koupili dům a odstěhovali se. Malý František nechal na horách 

kamarády, místa, která si oblíbil, hračky, hry a hlavně faráře. Po tom se mu stýskalo nejvíc a snažil 

se za ním co nejčastěji vracet. Smutek Františkova syna si lze představit asi tak, že dítě odloučíte 

od člověka, kterého má nejvíc rádo. Mladý František byl zrovna v citlivém věku. Jeho hodného 

faráře mu náhle nahradil tvrdý otec, neschopný projevit své city. Ale i tak se s ním František brzy 

skamarádil. Pochopil totiž, že se na ně celou tu dobu těšil, a že se bez nich trápil. Emoce se však už 

Františkovi nevrátily. Dokonce moje mamka na pradědečka vzpomíná jako na přísného až 
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nerudného člověka, kterého se bála. On takový nebyl, ale neuměl dát najevo náklonost. Zvykl si 

totiž na to, že pokud projeví své emoce, v těžkých chvílích neobstojí. Kdyby ve vězení jen seděl a 

naříkal, nepřežil by to.  

 

 

3.2.4 Rehabilitace 

Dne 17. září 1990 krajský soud zrušil rozsudek a Františka plně rehabilitoval, což znamená, že mu 

vyplatil odškodnění za to, že byl bezdůvodně zavřený a za ztrátu občanských práv. František věděl, 

že žádné peníze mu nikdy nevrátí promarněné roky života, že již nikdy neuvidí svého syna 

vyrůstat, nikdy už nezažije ten poklidný rodinný život. Ale vyrovnal se s tím, ostatně jako se vším, 

a většinu peněz, které dostal, věnoval svému synovi a vnoučatům. (Syn František se oženil 

s Irenou, rozenou Štorkovou.) 

František po návratu až do důchodu pracoval v komunálních službách. Jeho syn po vyučení 

vystudoval střední školu, získal dobrou práci a se svou ženou zplodil tři zdravé děti Františka, Irenu 

a Veroniku. 

František Ondrák v roce 1995 onemocněl asi následkem dlouholetého pobytu ve vězení a 2. června 

1995 zemřel. 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

16 

 

František Ondrák (pradědeček) 
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Pracovní knížka z 2. sv. 
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Doklad Františka Ondráka 
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Tovaryšský list 
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Závěr 

Myslím, že jsem si nemohla vybrat lepší téma. Perfektně se mi o něm psalo, a navíc mě 

v mnohém obohatilo. Jsem ráda, že jsem mohla poukázat na příběh mého pradědečka a sdělit 

ho ostatním, kteří toho o komunismu a jeho praktikách mnoho neví. Pokusila jsem se 

převyprávět život Františka Ondráka takový, jaký byl. Práci jsem konzultovala se svým 

dědou, který si toho z té doby hodně pamatuje a který si všechny informace ukládal do 

rodinného archivu. Některá jména v mé práci nejsou napsána a některé informace jsem 

záměrně vynechala. Proto se v mé práci moou vyskytnout určité nepřesnosti. 

Doufám, že lidem moje práce vysvětlí nejasnosti a odpoví otázky ohledně komunismu. 
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Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu.  

 

 

  

V Olomouci, červen 2017 _______________________  

           podpis  
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